
ANNEX II SOL·LICITUD

Nom i cognoms de la persona sol·licitant: 

DNI 

Departament i centre d’adscripció: 

Nombre de sexennis Any d’obtenció de l’últim 

Experiència docent en els darrers 5 anys (assignatures impartides en emprenedoria): 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

UVemprén-aprèn 



Categoria professional 

Catedràtic/a d’universitat  

Professor/a titular  

Contractat/ada doctor/a  

Ajudant doctor/a 

Professor/a associat/ada  

Altres 

Nivell d’anglès acreditat segons el MCER de llengües: 

B2 C1 C2 

Títol del projecte: 

Declare responsablement que assumisc el compromís de cofinançament del projecte d’innovació presentat 
tal com es descriu en l’Annex III.

Així mateix, declare que les dades consignades en aquest formulari són certes i em compromet a aportar 
els justificants que calga per a la seua comprovació quan em siguen requerits. La falsedat de les dades 
declarades o de la documentació aportada per a l’acreditació de les circumstàncies determinants dels 
criteris de valoració comporta l’exclusió de la sol·licitud, sense perjudici de l’exigència de les 
responsabilitats que d’un altre ordre es puguen exigir. 

, d de 202_

Signatura: 

Lopd: 
Les dades personals subministrades en aquesta convocatòria s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de 
València que escaiga amb la finalitat de gestionar i tramitar les sol·licituds d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvenciones. 

Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les seues dades personals, 
i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat 
de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l'enviament d'un correu electrònic dirigit 
a uvempren@uv.es, des d'adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d'un
document d'identitat i, si s’escau, de la documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit al delegat de Protecció de Dades a la 
Universitat de València, Edif. Rectorat, Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 VALÈNCIA, lopd@uv.es 
Per a més informació sobre el tractament de les dades, consulteu les bases de la convocatòria d’ajudes per desenvolupar el 
projecte d’innovació “UVemprèn aprèn” 

Permeteu la comunicació mitjançant correu electrònic?    SÍ    NO  
Correu electrònic 

mailto:lopd@uv.es
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